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A importância das tecnologias da saúde e a resposta eficaz dos 
profissionais em tempos de pandemia 

 
Na saúde não fechamos durante a pandemia. Não houve, nem haveria, a capacidade de passar tudo 

para online. Cuidar, prevenir, diagnosticar e tratar, é, e continuará a ser, algo muito físico. O toque é 

vital.   

De forma simples poderíamos dizer que os profissionais que têm de dar respostas em tempos de 

pandemia estão confrontados com dois conjuntos de desafios. Um, continuar a dar as respostas que 

já davam antes. Ainda que em muitas dimensões pecavam já por curtas. Portugal não estava bem 

em saúde mental, infeções nosocomiais, obesidade, rastreio oncológico ou cuidados pessoas com 

síndromes demenciais, entre outros exemplos. O outro, criar uma resposta extra, a prevenção 

contra uma doença pandémica nova, tratar e depois acompanhar em follow-up todos os que 

contraíram a doença. Mas acresce um terceiro. Recuperar o atraso no uso de tecnologias digitais 

quando se compara o sector da saúde com os outros sectores de atividade. Ora aqui só há uma 

forma de o fazer, educar e investir. Os orçamentos tecnológicos na saúde têm de subir para 2-3% do 

orçamento das organizações. Se se pretende uma saúde digital. Eu já dizia isto em 2018, 2019 e saí a 

dizer isso mesmo em 2020.  

Como podem os profissionais fazer mais consultas, e melhores, se não tiverem mais tecnologia. 

Reconhecimento de voz, sistemas de registo ágeis, equipas de análise de dados a trabalhar a 

informação que eles introduzem. O que talvez seja frequentemente esquecido, uma ligação entre 

todos os sistemas de informação, no sector público e privado, oportunidade que a pandemia poderia 

ter alavancado houvesse conhecimento, ou humildade para recuperar propostas de lei sobre o 

Registo de Saúde Eletrónico e outra sobre uma lei de dados em saúde, deixadas nos gabinetes do 

Ministério da Saúde.  Não são necessárias apenas tecnologias digitais “que assistam” os 

profissionais. É urgente implementar a prática do secretariado clínico, mas fortemente treinado em 

competências digitais. Só assim será possível recuperar o atraso de milhões de atos médicos, 

farmacêuticos e de outros profissionais que ficaram por fazer e fazem falta ainda ser feitos.  

No segundo desafio, deixo apenas duas notas. Como teria sido, se os profissionais de saúde pública 

tivessem tido, de facto, boas tecnologias? Se a APP StayAway tivesse sido bem implementada? 

Como teria sido diferente a gestão da pandemia e a resposta, preparação inter-vagas, e, lamento 

recordar, a preparação para a vaga de setembro de 2021? Eu creio que essa resposta eficaz…. Teria 

sido bem mais fácil, ou, arrisco dizer, mais eficaz. Ou seja, teríamos sido muito melhores a prever, 

estimar risco, aconselhar os dirigentes, e por último informar e sensibilizar a população. Teríamos 

morrido menos, pois a eficácia na saúde pública mede-se em vidas. Quase um ano e meio depois 

ainda vamos a tempo de mandar um, nem que seja só um, email a mais de 2 milhões de inscritos no 

portal do SNS, explicando as pessoas o que é o COVID-19, que medidas tomar, e recordar, formar, 



ensinar e repetir, repetir e repetir. Para sermos mais eficazes podemos usar muitas tecnologias 

como big data/analitics, dashboards, inteligência artificial, e outras. O velho email teria sido ainda 

assim muito útil. Não enviamos, porquê? Estes temas, não parecem “techy” – e não são. São socio-

técnicos. Pensar a Saúde Digital, sem contemplar, ensinar, formar os dirigentes para estas 

dimensões é não fazer bem. Um programa de formação que contempla estas dimensões é crítico e o 

ISCTE assumiu essa tarefa.  

Talvez por tudo isto, em tempos de pandemia, ficou claro que: O toque é vital, mas também mortal. 

Separar, afastar e distinguir tornaram-se importantíssimas formas de garantir vida. Só os dados e a 

informação digital nos permitem fazer isso com grandes graus de eficácia. As tecnologias, como o 

“ecrã no gabinete do médico a cortar a relação médico-doente”, a receita sem papel, ou “as tele-

coisas” que outrora foram criticados por afastar os doentes, tornaram-se as novas pontes, janelas e 

formas de os ver e ouvir. Os de sempre e os novos. As tecnologias digitais na saúde são 

fundamentais. Há que saber usá-las, reestruturar processos, e mudar significativamente a forma 

como usamos os dados em saúde. É na datificação inteligente dos processos de gestão, clínica e 

organizacional, e mesmo nos processos de prestação de cuidados, que está verdadeiramente a 

resposta eficaz para “a resposta eficaz dos profissionais”. Pois no final, serão sempre eles que terão 

de cuidar de nós todos.   

 


